
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000420-89.2015.815.0000.
Origem : 9º Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante : Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Advogado : Rosangela da Rosa Correa.
Agravada : Fernanda Pereira Lopes.
Advogado : Arthur da Costa Loiola.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO.  PEDIDO  DE
TUTELA  ANTECIPADA  INDEFERIDO.
CONSIGNAÇÃO  DO  VALOR
INCONTROVERSO.  INDEFERIMENTO  DE
PLEITO  AUTORAL.  IRRESIGNAÇÃO  DA
PARTE  RÉ.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE
RECURSAL.  DECISÃO  FAVORÁVEL AOS
INTERESSES  DA  PARTE  RECORRENTE.
INADMISSIBILIDADE  MANIFESTA  DO
AGRAVO.  PRECEDENTES.  APLICAÇÃO  DO
ART. 557, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. 

- Não se conhece do recurso por ausência de interesse
recursal, quando inexiste  necessidade e utilidade no
provimento jurisdicional perseguido pela apelante.

-  Nos  termos do  art.  557,  caput,  do  Código  de
Processo  Civil,  cabe  ao  relator  negar  seguimento  a
recurso  manifestamente  inadmissível,  através  de
decisão monocrática.

Vistos.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  pelo  Banco
Bradesco Financiamentos S/A contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara
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Cível da Comarca de Campina Grande (fls.73/75) que, nos autos da “Ação de
Revisão e Anulação de Cláusulas Contratuais Ilícitas”, ajuizada por Fernanda
Pereira Lopes, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor.

Sustenta a parte recorrente que o indeferimento do depósito dos
valores  que o promovente entende devidos, requerido  na exordial, mostra-se
descabido,  uma vez que o § 1º do art.  285-B do Código de Processo Civil
determina que o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no
tempo e modo contratados. 

Pugna, pois, pela inteira procedência do agravo.
 
É o relatório. 

DECIDO.

- Preliminar de Ofício - Falta de Interesse Recursal 

Efetuo  o  julgamento  na  forma  monocrática,  fulcrado  no
disposto  no  artigo  557  do  CPC,  observada  a  orientação  jurisprudencial  a
respeito do tema.

Preambularmente, tenho que o agravo não deve ser conhecido,
porquanto se mostra manifestamente inadmissível, em razão  da  ausência de
interesse recursal. 

Com efeito, o interesse recursal se configura quando presente o
binômio necessidade/adequação. Destarte, o doutrinador Nelson Nery Júnior,
em sua obra Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, leciona
que “deve o recorrente ter necessidade de interpor o recurso,  como único
meio  para  obter,  naquele  processo,  o  que  pretende  contra  decisão
impugnada.”. Quanto à utilidade, conclui:  “a ela estão ligados os conceitos
mais ou menos sinônimos de sucumbência, gravame, prejuízo, entre outros. E
é a própria lei  processual  que  fala em parte  vencida,  como legitimada a
recorrer (art. 499, CPC).” 

Consoante se extrai dos autos, verifica-se que a parte agravada
ajuizara a ação anteriormente mencionada, alegando, em síntese, que realizara
um contrato  de  financiamento  com a  parte  promovida,  tendo,  no  entanto,
constatado a ilegalidade do spread bancário efetivamente cobrado.

Neste contexto, pugnou pela concessão da tutela antecipada a
fim de que a parte demandada se abstivesse de inscrever seu nome nos órgãos
de proteção ao crédito, bem como para que fosse autorizada a consignação
incidente das parcelas, no valor que entende devido, e, ainda, para que fosse
mantida na posse do bem financiado.

Sobreveio decisão que  indeferiu  os  pleitos  liminares,  em
especial o depósito do valor das parcelas incontroversas, sob o argumento de
que  autora  teria  aderido  conscientemente  ao  contrato,  assumindo  o
adimplemento  da  parcela  descrita.  Afirmou,  ademais,  restar  ausente  a
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verossimilhança das alegações autorais, posto que as instituições financeiras
não estão vinculadas ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano quanto aos
juros de mora.

Ora, cotejando-se a decisão vergastada e a presente irresignação
instrumental,  verifica-se  que  a  decisão  agravada  não  foi  prejudicial  aos
interesses  da  parte  agravante.  Ao  contrário,  o  indeferimento  da  pretensão
consignatória do demandante apenas lhe beneficia, tendo em vista que a parte
agravada será obrigada  a  dar  continuidade  ao pagamento do valor pactuado,
nos moldes contratados, e não de quantia inferior, no valor da parcela que ela
entende devida.

Neste  quadro,  impõe-se  reconhecer  a  ausência  de  interesse
recursal, pois inexiste necessidade de a parte ré buscar reforma de decisão que
lhe foi favorável.

É  nessa  perspectiva  que  esta  egrégia  Corte  de  Justiça  vem
reiteradamente decidindo:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  INSURGÊNCIA  CONTRA
PARTE EXCLUÍDA DA SENTENÇA, QUANDO DA
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL PELO JUÍZO A
QUO.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  RECURSAL.
RECURSO  NÃO  CONHECIDO.  CPC,  ART.  557,
CAPUT. 
-  Tendo  sido  excluída  da  sentença,  quando  da
correção de erro, material pelo Juízo a quo, a parte
da sentença impugnada no presente recurso, ausente
se mostra seu interesse recursal, sendo, pois, caso de
não conhecimento do recurso.
– O interesse em recorrer consubstancia-se na
necessidade  que  tem  o  recorrente  de  obter  a
anulação  ou  reforma  da  decisão  que  lhe  for
desfavorável.  É  preciso,  portanto,  que  tenha
sucumbido, entendida a sucumbência aqui como a
não obtenção, pelo recorrente, de tudo o que poderia
ter  obtido  do  processo.”  (TJPB,  Processo  nº
00120060031539001,  Relator  DES.  JOÃO  ALVES
DA SILVA, j. Em 07/03/2013)

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO.
PROCURAÇÃO  REVOGADA  POR
CONSTITUINTE.  SITUAÇÃO  QUE  IMPLICA
AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO HABILITATÓRIO
NECESSÁRIO  À  INTERPOSIÇÃO  DO RECURSO.
DESRESPEITO AO ART. 525, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ALCANCE  DE  SITUAÇÃO  JURÍDICA  MAIS
FAVORÁVEL  QUE  A  PROPORCIONADA  PELA
DECISÃO  RECORRIDA.  AUSÊNCIA  DE
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INTERESSE  RECURSAL.  CONFIGURAÇÃO.
APLICABILIDADE  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  NÃO
CONHECIDO. 
-  Considerando  que  a  decisão  agravada  consistiu
exatamente no deferimento de habilitação de novos
advogados pelo autor, não mais poderia o causídico
desconstituído  substabelecer  poderes  a  outro
advogado para interpor o recurso em nome daquele
que  não  é  mais  seu  mandante,  implicando  tal
situação  o  reconhecimento  de  ausência  de
instrumento de representação, exigido pelo art. 525,
I, do Código de Processo Civil.
- Tendo em vista que a decisão agravada atendeu a
pleito  formulado  pela  parte  indicada  como
recorrente,  resta  evidente  a  ausência  de  interesse
para formulação de recurso em seu nome, em face
da impossibilidade de alcance de situação que lhe
seja mais favorável.
- Cabe ao relator, por meio de decisão monocrática,
negar  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível, nos termos do art. 557, caput, do CPC.
(TJPB,  Processo  nº  07320110017305001,  Relator
DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA
COUTINHO, j. em 15/05/2012)

Em conformação com essas premissas, o não conhecimento do
recurso, pela  ausência de interesse recursal, é medida que se impõe, sendo o
caso,  portanto,  de  se  aplicar  o comando do art.  557,  caput,  do Código de
Processo  Civil,  que  permite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, através de decisão monocrática.

Ante  o  exposto,  firme  nos  fundamentos  declinados,  NEGO
SEGUIMENTO ao  recurso  interposto,  fazendo-o  com  esteio  no  art.  557,
caput, do Código de Processo Civil.

P. I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 30 de janeiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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